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ก าหนดการเดนิทาง    เดอืนกนัยายน 2561 – เดอืนมกราคม 2562 
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วนัแรก    สนามบินดอนเมือง –มาเก๊า -  เจ้าแม่กวนอมิปรางค์ทอง – วดัเจ้าแม่กวนอมิ -  วหิารเซนต์พอล-THE VENETIAN  

04.00 น. คณะพร้อมกนัที่ สนามบินดอนเมอืง อาคาร 1 ช้ัน 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมเีจ้าหน้าที่จากบริษทั
ฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและที่นั่ง 

06.45 น. เหินฟ้าสู่มาเก๊า เที่ยวบินที่ FD 760   
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10.20 น. เดินทางถึง มาเก๊า หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองมาเก๊า ตั้งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ ชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของ
สามเหล่ียมปากแม่นํ้าเพิร์ล มีอาณาเขตติดกบัตาํบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเน้ือท่ีทั้งหมด 25.8 ตร.กม 
ประกอบไปดว้ยคาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเก๊ากบัเกาะไทปาจะ
เช่ือมถึงกนัดว้ยสะพาน 2 สะพานคือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม และสะพานมิตรภาพท่ีมีระยะทาง 4.5 กม 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั  

นาํท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอมิมองทะเลหรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง สร้างดว้ยทองสมัฤทธ์ิทั้งองค ์มีความสูง 18 
เมตร หนกักวา่ 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลือง
อร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึง คือป้ันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่วา่กลบัมีพระพกัตร์
เป็นหนา้พระแม่มารี ท่ีเป็นเช่นน้ีกเ็พราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊า 
ในโอกาสท่ีส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้บัจีน พาท่านแวะช็อปป้ิงร้านขนม ของฝากช่ือดงัของมาเก๊า  พาท่านนมสัการเจา้แม่
กวนอิมท่ีวัดเจ้าแม่กวนอมิ ท่ีมีอายกุวา่ 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานท่ีแห่งน้ีชาวมาเก๊าใหค้วามเคารพ
นบัถือเป็นอยา่งมาก มีเทพศกัด์ิสิทธ์ิมากมายหลายพระองค ์เช่น เจา้แม่กวนอิม,เจา้พ่อกวนอ,ูพระสงัคจาย,เจา้แม่ทบัทิม
ฯลฯ....พาท่านชม วหิารเซนต์พอล ซากโบสถท่ี์มีช่ือเสียงออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ดา้นหลงัของโบสถมี์
พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงประวติัของโบสถ ์ซ่ึงโบสถเ์ซนตพ์อลน้ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสตท่ี์
ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวนัออก ..  
สมควรแก่เวลาพาท่านสมัผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพดว้ย
ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงร้านคา้แบนดเ์นมช่ือดงัมากมายกวา่ 350 ร้าน ท่ีเปิดพร้อม
ใหบ้ริการแก่ท่าน ใหท่้านไดส้ัมผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพ่ือล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ พร้อมใหท่้านได้
สมัผสักบับรรยากาศการล่องเรือเวนิสท่ีอิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนดค์าแนลชอ้ปส์
ตั้งอยูใ่จกลางโรงแรมเดอะเวเนเช่ียน มาเก๊า รีสอร์ท โอเตล็ ศูนยก์ารคา้ในร่มสุดหรูพ้ืนท่ีกวา้ง 1 ลา้นตารางฟุต ท่ีรวม
เอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโคง้และลาํคลองคดเค้ียว (ไม่รวมค่านัง่เรือ) 
จากนั้น นาํท่านขา้มด่านสู่เมอืงจูไห่  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  // พกัที่   FRIEND   HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่อง   จูไห่ - สัญลกัษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หน่ี”  -วดัผู่ถ่อ  -บัวหิมะ - ชมหยก – ร้านผ้าไหม- สวนหยวนหมิง + โชว์หยวนหมิง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พกั  
พาท่านถ่ายรูปคู่กบั สญัลกัษณ์อนัสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล” หรือที่มช่ืีอ
เรียกว่า “หวีห่นี”่ เป็นรูปป้ันนางฟ้าถือไข่มุก ซ่ึงยื่นออกไปในทะเล ใหท่้านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซ่ึงอยูริ่มชายหาด ท่ี
ทางรัฐบาลจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน ์ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะสาํหรับพกัผอ่น และท่ีไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก เพราะวา่ภายใน
บริเวณถนนริมชาดหาดแห่งนํ้าไดมี้การนาํเกา้อ้ี หรือ มา้นัง่ ซ่ึงทาํมาสาํหรับ 2 คนนัง่เท่านั้น จึงตั้งช่ือวา่ถนนคู่รัก นาํ
ท่านเดินทางสู่ วดัผู่ถ่อ เป็นวดัจีนซ่ึงประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมซ่ึงเช่ือวา่วดัแห่งน้ีได ้สร้างข้ึนเพ่ือเปรียบเสมือนวดั
ท่ีอยูบ่นเกาะผูถ่่อซาน เผื่อใหป้ระชาชนชาวเมืองจูไห่ไดส้ักการบูชาขอพรจากองคเ์จา้แม่กวนอิม  จากนั้นแวะผอ่น
คลายความเม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซ้ือยาครอบจกัรวาล 

 
บัวหิมะ ของแท ้100% ยาประจาํบา้นท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น นํ้า
ร้อนลวก หรือ นํ้ามนั ช่วยลดการอกัเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดน  ลวกไดดี้ หรือจะทาเพ่ือป้องกนัผิวไหมเ้สียจาก
การตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จุดด่างดาํบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั  
จากนั้นนาํท่าน ชมหยก ท่ีมีป่ีเซ่ียะ สตัวน์าํโชคท่ีชาวจีนเช่ือว่าหากใครมี
ไวใ้นครอบครองแล ้วจะรํ่ารวย และมีแต่โชคลาภ พาท่านสู่ ร้านผ้าไหม 
อิสระตามอธัยาศยั ….พาท่านชม...พระราชวงัหยวนหมิง แห่งน้ีถกูสร้าง
ข้ึนแทนพระราชวงัใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปักก่ิง พระราชวงัแห่งน้ี ถูก
สร้างข้ึนใหม่อีกคร้ัง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห่" ทาํให้
สวนแห่งน้ีโอบลอ้มดว้ยขนุเขาท่ีเขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเน้ือท่ี 1.39 
ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพ้ืนท่ีราบ 
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ สร้างข้ึนเท่าของจริงในอดีตทุกช้ิน ภายในสวนมี
ทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปก
ก่ิง เป็นศูนยก์ลางลอ้มรอบดว้ยส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ กวา่ร้อยช้ิน อาทิ เสา
หินคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ตาํหนงัเจ้ิงตา้กวางหมิง สะพานเกา้เล้ียว น าชม อลงัการโชว์หยวนหมิง ซ่ึง
ประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ  เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพธีิปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ 
อกีมากมาย ทั้งสนุกสนานและได้รับความรู้ 
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ด้วยมือ้พเิศษ ซีฟู๊ด เป๋าฮือ้ + ไวน์แดง ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าที่พกั    FRIEND    HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 

วนัทีส่าม จูไห่ - วดัไป๋หลนิ - ช้อปป้ิงตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย– มาเก๊า - สนามบินดอนเมือง  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พกั    
นาํท่านกราบนมสัการส่ิงศกัด์ิท่ีชาวเมืองจูไห่ใหค้วามนบัถือ ณ วดัไป๋หลนิ หรือวดัดอกบัวขาว กราบนมสัการเทพเจา้
แห่งโชคลาภ, เทพเจา้กวนอ,ู เจา้แม่กวนอิม, เทพเจา้ไฉ่ซินเอ๊ียะ (เทพแห่งโชคลาภ) เพ่ือความเป็นสิริมงคล 

เที่ยง อสิระอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
พาท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย ตั้งอยูติ่ดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนยก์ารคา้ติด
แอร์ 5,000 กวา่ ร้านคา้ มีสินคา้ใหท่้านเลือกมากมาย เช่น สินคา้ก๊อปป้ีแบรนด์
เนมชั้นนาํต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา ของเดก็เล่น ฯลฯ 
ท่ีน่ีมีใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหมดซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง 
เน่ืองจากสินคา้ท่ีน่ีมีคุณภาพและราคาถกู ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั   
  **อสิระอาหารเยน็เพือ่สะดวกในการช้อปป้ิง**  
จากนั้นนาํท่านกลบัสู่มาเก๊า เดินทางสู่สนามบินมาเก๊า 

19.50 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบิน FD765   
21.30 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ... 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

ควรเตรียมกระเป๋าขนาดกะทัดรัด มีล้อ ส าหรับลากได้ เพือ่สะดวกแก่การเดนิทาง 
 

อตัราค่าบริการ   *** รายการนีเ้ป็นรายการโปรโมรช่ัน ไม่มีแจกหมวกกบักระเป๋า *** 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่  
เดก็อายุ 

ต า่กว่า 18 ปี 
พกัเดีย่ว 
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15-17 // 16-18 // 21-23 // 22-24 ก.ย. 61 
11-13 // 23-25 // 24-26 // 25-27 พ.ย. // 30 พ.ย.-02 ธ.ค.61 

04-06 // 05-07 // 06-08 // 11-13 // 12-14 ม.ค.62 
13-15 // 18-20 // 19-21 // 20-22 ม.ค.62 

5,888.- 
 
 
 

9,088.- 
 
 
 2,500.- 

11-13 // 15-17 // 16-18 // 17-19 // 18-20 ต.ค.61 
24-26 // 25-27 // 27-29 // 28-30 // 29-31 ต.ค.61 

6,288.- 9,488.- 
 

**รายการนีท้ าวซ่ีากรุ๊ปหน้าด่านแบบ 144 ช่ัวโมง (ไม่มค่ีาใช้จ่าย) หากมกีารยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป หรือ วีซ่าหน้าด่าน 
แบบ 144 ช่ัวโมงนี ้ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเอง** 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลือ่นการเดินทางในกรณทีีม่ผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน ** 
** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่ไม่จัดหัวหน้าทวัร์ร่วมเดินทางในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน แต่มไีกด์ท้องถิ่น ** 
**รายการนีจ้ะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพือ่โปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการน าเสนอประมาณ 45 นาท ี-1 ช่ัวโมง** 

 

@ @ อตัรานีร้วม @ @ 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั 
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม 
- ค่าท่ีพกั  
- ค่านํ้าหนกัสมัภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน 
- ค่านํ้ามนัและประกนัวินาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX 
- ค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% คิดจากยอดค่าบริการ  
- วีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชัว่โมง (ของมณฑลกวางตุง้) 

กรณีที่ทาง ตม.จนี ระงบัการใช้วซ่ีากรุ๊ป แบบ 144 ช่ัวโมง ทางบริษทัขอเกบ็ค่าวซ่ีา ที่เกดิขึน้ตามจริง และ ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งยกเลกิการเดนิทาง ทางเราขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใด
ทั้งส้ิน) 
 

@ @กรณลีูกค้าต้องการใบก ากบัภาษี@ @ 
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 -     กรุณาแจง้เซลลต์ั้งแต่การจองและชาํระเงิน 
 -     ส่งช่ือ // ท่ีอยู ่// เลขท่ีผูเ้สียภาษี ท่ีถกูตอ้ง 

-     ทางบริษทัไม่สามารถแกไ้ขใบเสร็จยอ้นหลงัใหไ้ด ้
 -     ทางบริษทัไม่สามารถออกใบกาํกบัภาษียอ้นหลงัได ้
 -     กรณีลกูคา้ทาํใบเสร็จสูญหายหรือชาํรุดทางบริษทัไม่สามารถออกใบใหม่ใหล้กูคา้ได ้
 

@ @ อตัรานีไ้ม่รวม @ @ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์ 
- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี) 

- ***ค่าทปิไกด์ หัวหน้าทวัร์ และคนขบัรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง  
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณทีีท่างรัฐบาลจีน ประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป 

แบบ 144 ช่ัวโมง ผู้เดินทางต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการท าวซ่ีาเพิม่ ท่านละ 1,500 บาท** 
@ @ เงื่อนไขการให้บริการ @ @ 

เงื่อนไขการจอง ช าระเต็มจ านวนตามรายการระบุ  
* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กบัท่าน 

* เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* ถา้หากท่านไม่เขา้ร้านช็อป ขอเกบ็เงินท่านร้านละ 200 หยวน 
เงือ่นไขในการให้บริการ เพิม่เตมิส าหรับสายการบินแอร์เอเซีย 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
ถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่าย
อ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
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3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ
ชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท่ี์สายการบินกาํหนด และ
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้    

@ @ หมายเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตรา
ต่างประเทศ / บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ / ทางบริษทัฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหากรณี
นดัหยดุงาน การเมือง ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี เพ่ือใหท่้านเกิดประโยชน์และ
ความสุขในการท่องเท่ียว ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย 
ปากีสถาน ศรีลงักาและเวยีดนามท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ ตอ้งยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้เขต
ปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดงักล่าวท่ีประสงคจ์ะเดินทางเขา้
เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้องยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลท่ีประจาํในต่างประเทศหรือ
สาํนกังานเจา้หนา้ท่ีกระทรวงการต่าง ประเทศท่ีประจาํ ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยืน่วซ่ีา 1,200 บาท 

บริษัทฯ มีประกันอุบตัิเหตุทุกทีน่ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท 

****โปรแกรมการเดินทางสามารถสลบัปรับเปลีย่นได้*** 
ทั้งนีย้ดึถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส่ิงส าคัญทีสุ่ด 


